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Selçuklu Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

KURULUŞ:
Madde 1 — Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olmak üzere 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 7. maddesinin d/2 fıkrası uyarınca ve Yükseköğretim Kurulunun
2/5/1985 tarih ve EÖ/07.04.004/1736-6791 sayılı karan gereğince "Selçuklu Araştırmaları
Merkezi" kurulmuştur.
Madde 2 — Merkezin amacı, kuruluş kararına uygun olarak Mevlâna Celâleddin-i
Rumi'nin hayatı, edebî şahsiyeti, tasavvufu ve fikirlerinin incelenmesi ve araştınlmasına
ağırlık veren, Üniversitemizin adını taşıyan, Anadolu'nun ilk Türk Fatihleri Selçuklular ve
onların biz devamı olan Anadolu'daki Türk Beylikleri döneminin tarihini, kültürünü, her cins
eserlerini araştırmak, incelemek, değerlendirmek, yaymak, Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını
tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır direktiflerine uygun
olarak, Selçuklu Türk Medeniyeti'ni tanımak ve tanıtmak, Türk Gençliğinin Millî, insanî,
manevi ve kültürel değerlerinin, engin tarihinin ve medeniyetinin bilincinde yetişmesini
sağlamak üzere faaliyette bulunmaktır.
ÇALIŞMALAR:
Madde 3 — Yukarıdaki amaç doğrultusunda, Selçuklu Araştırmaları Merkezi;
a) Mevlâna Celâleddin-i Rumî ve Türk Kültür ve Edebiyat Tarihinin diğer önemli
kişilerinin şahsiyetleri, eserleri ve düşüncelerini araştırır.
b) Selçuklu Türkleri'nin kurdukları Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devletlerinin
ve bu devletlerin yıkılışından sonra kurulan devletlerin ve Anadolu Beyliklerinin tarihi,
teşkilâtı, içtimaî ve iktisadi düzeni ile Selçuklu Türkleri'nin medeniyete yaptıkları hizmetler
ve bıraktıktan mimarî eserler alanındaki araştırmaları kolaylaştırmak üzere bir
dokümantasyon ve arşiv merkezi kurar,
c) Kendi faaliyet alanında kongreler, konferanslar, sergiler ve her türlü bilimsel
toplantılar düzenler, çalışmaları teşvik için yarışmalar tertip eder; kitap, makale ve benzeri
yayınlar yapar.
ORGANLAR :
Madde 4 — Merkez organları şunlardır
a) Başkan,
b) Genel Kurul,
c) Yönetim Kurulu,
d) Danışma Kurulu.
MERKEZ BAŞKANI:
Madde 5 — Merkez Başkam, Rektör veya Rektör tarafından üç yıl için atanan bir öğretim üyesidir. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan kendisine bir yardımcı
seçebilir. Yardımcının görevi Başkanın görevi bitince sona erer.
-Merkez Başkam, Merkez'in çalışmalarını yürütür, yönetim ve danışma kurullarına baş
kanlık eder.

Merkez Başkam, geçici olarak görevinden ayrıldığında, yardımcısını yoksa Yönetim
Kurulu Üyelerinden birisim vekil bırakır. Vekil bırakmadan ayrılma durumunda, Yönetim
Kurulu Üyelerinden öğretim görevinde en kıdemli olanı, Başkana vekâlet eder. Görevden
ayrılma ve vekâlet altı ayı aşamaz.
MERKEZ GENEL KURULU :
Madde 6 — Merkez Genel Kurulu,
a) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulların her birinden fakülte veya
yüksekokul kurullarınca iki yıl için seçilen ikişer üyeden,
b) Üniversitede merkezin amaçlan ile ilgili konularda çalışan öğretim elemanlarından
fakülte veya yüksekokul kurullarınca seçilecek en çok üç kişiden,
c) Başkan Yardımcısından, oluşur.
Merkez Genel Kurulu her öğretim yılı başında, Merkez Başkanı'nın çağrısı üzerine en
az bir defa toplanır. Bu ilk toplantıda önceki isler hakkında bilgi alır, ertesi yılın plânını
görüşür, sureleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapar, çalışmalara yön verir.
Genel Kurul üye sayısının yansından bir fazla sayı ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır.
Merkez Genel Kurulu'na Rektör veya Rektör Yardımcılarından birisi toplantıda
bulunmuyorsa, öğretim üyelerinden en kıdemlisi başkanlık eder.
MERKEZ YÖNETİM KURULU:
Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulu, Başkan varsa Başkan Yardımcısı ile, Başkan'ın
teklif edeceği ve Rektörün onaylayacağı altı aday arasından,
Merkez Genel Kurulunca seçilecek üç üyeden müteşekkildir. Yönetim Kurulu'nun görev
süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez'in
karar organıdır. Başkan tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar, Yönetim Kurulu,
çoğunlukla karar verir.
MERKEZ DANIŞMA KURULU:
Madde 8 — Danışma Kurulu :
a) Mevlâna ve Selçuklu araştırmaları ile ünlü şahıslar arasından Rektörce seçilecek altı
kişiden oluşur. Merkezin danışma organı olup kararlan istişari niteliktedir.
b) Danışma Kurulu Başkandı Rektör tarafından seçilir. Kurul yılda en az bir kere
toplanır.
KADROLAR:
Madde 9 — Merkez'in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre,
Rektörlük'çe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar, sözleşmeli personel veya 2S47
Sayılı Kanun'un 13. maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla
karşılanır.
YÜRÜRLÜK:
Madde 10 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

